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FELLES FORSIKRINGSVILKÅR P 600 MOTORVOGN

Forsikringsavtalen er regulert av:
Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler 
(fal.) og lov av 3. mars 1961 om ansvar for skade 
som motorvogner gjer (bal.)
Ovennevnte og andre lover som regulerer 
forholdet mellom forsikringstakere (evt. 
sikrede) og forsikringsselskapet gjelder i alle 
tilfeller, så langt disse ikke er gyldig fraveket 
gjennom forsikringsbeviset og vedleggene 
slik de er beskrevet nedenfor. Skulle det være 
innbyrdes motstrid i de kontraktsdokumenter 
som er vedlagt forsikringsbeviset, går den 
tekst som er utformet for det enkelte 
forsikringsbeviset foran, og forøvrig i den 
rekkefølge som er angitt nedenfor.

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i 
den utstrekning dette ikke er i strid med
lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i 
forsikring, eller det er gjort annen avtale.

Forsikringsbevis m/dekningsoversikt 
Forsikringsbeviset  m/dekningsoversikt, 
heretter kalt forsikringsbeviset, inneholder 
spesifikasjon over de dekninger som omfattes 
av forsikringsavtalen.

I forsikringsbeviset finnes detaljert beskrivelse 
av hvert enkelt objekt og hvilke skader som 
erstattes.

Skadetilfeller som ikke er tatt med i 
forsikringsbeviset er ikke dekket.

Avtalevilkår knyttet til 
forsikringsavtalen
Avtalevilkårene er knyttet til forsikringsavtalen 
som inneholder detaljerte bestemmelser om:
 

Hvilke skader som erstattes og hvilke unntak 
som gjelder

• Automatiske tilleggsdekninger
• Hvilke tilleggsforsikringer som kan tegnes
• Andre spesielle bestemmelser som er gjort 

gjeldende

Sikkerhetsforskrifter knyttet til 
forsikringsavtalen
Sikkerhetsforskriftene inneholder tekniske 
forskrifter, sikkerhetsforskrifter eller andre 
spesielle bestemmelser som gjelder for 
forsikringsavtalen

Felles forsikringsvilkår for 
Motorvognforsikring (disse) som 
inneholder bestemmelser om:
Hvem forsikringen gjelder for 

Hvor forsikringen gjelder

Hva forsikringen omfatter. Det vil si hvilke ting 
og interesser som er forsikret eller kan forsikres 
(eventuelt tilleggsavtaler)

Hvilke skader som erstattes og hvilke unntak 
som gjelder. Disse bestemmelsene er 
forskjellige alt etter hvilken risiko som er
overtatt og de detaljerte reglene er derfor tatt 
inn i avtalevilkårene (se pkt. 3 over) 

Forsikringssum og -verdi

Hvordan skaden behandles. Skadeoppgjør 

Generelle vilkår, som inneholder en del 
standard unntak og begrensede utvidelser, 
bestemmelser om skjønn/voldgift, renter, 
følgene av svik, foreldelse, overtredelse
av sikkerhetsforskrift, identifikasjon, 
tilbakebetaling av premie, samt fornyelse av 
forsikringsavtalen og oppsigelse.
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5.1  Hvem forsikringen gjelder for

5.2 Hvor forsikringen gjelder

Ansvarsforsikringen, gjelder til  fordel for den 
som er nevnt i forsikringsbeviset
(forsikringstaker), eier og enhver rettmessig 
bruker av kjøretøyet.

Vognskadeforsikringen, gjelder til fordel for 
den som er nevnt under pkt. 5.1.1 ovenfor. Etter 
særskilt avtale gjelder forsikringen til fordel for 
panthaver og andre med økonomisk interesse i 
bilen.

Panthaver/leasingdekning
Når det fremgår av forsikringsbeviset gjelder 
kaskodekningen til fordel for:

• panthaver som har mottatt 
skriftlig erklæring fra selskapet om 
panthaverdekning

eller
• utleier i samsvar med leasingkontrakt

Selskapets forpliktelser
• Når vognskade har inntruffet skal selskapet 

ikke utbetale kontanterstatning uten 
panthavers/utleiers samtykke. Hvis skaden 
er utbedret eller det er stilt sikkerhet for 
at erstatningen vil bli brukt til utbedring av 
skaden, kan erstatning likevel utbetales

• Dersom forsikringen for  motorvognen 

Personbil (< 3,5 t), lastebil og buss 
(>3,5 t), motorsykkel og campingbil/- 
vogn
Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. 
Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.

Internasjonalt forsikringskort (Grønt 
kort)
Enkelte land i Europa vil kreve internasjonalt 
forsikringskort for å tillate grensepassering. 
Dette fås ved å kontakte Protector Forsikring.

blir endret, oppsagt eller faller bort, skal 
selskapet gi panthaver/utleier  melding om 
dette innen 1 måned.

• I de tilfeller der selskapet helt eller delvis har 
avslått skaden under henvisning til fal. §§ 
4.6 – 11 eller 8.1, erstatter selskapet likevel 
det tap panthaver/utleier lider som følge av 
at forsikrings-/leietakers manglende evne til 
selv å erstatte skaden. Det samme gjelder 
når selskapet har avslått under henvisning 
til vilkårenes regler om hvor forsikringen 
gjelder. Rentetap, omkostninger og/eller 
misligholdte avdrag erstattes ikke.

Ved eierskifte gjelder vognskadeforsikringen til 
fordel for ny eier inntil ny forsikring er tegnet, 
men ikke lenger enn 14 dager etter eierskifte. 
Øvrige forsikringsdekninger opphører ved 
eierskifte.

Ved skadeoppgjør kan Selskapet forhandle 
med forsikringstaker og utbetale erstatning til 
vedkommende med bindende virkning for
sikrede, med mindre Selskapet har fått skriftlig 
meddelelse om den medforsikredes interesse 
etter at skaden inntraff og før oppgjøret finner 
sted.

Uavhengig av overstående
kan det kan hende at enkelte stater i Europa 
ikke aksepterer Grønt kort eller deltar i 
internasjonalt forsikringssamarbeid. Enkelte 
slike stater forlanger særskilt ansvarsforsikring, 
kalt Grenseforsikring. Når grenseforsikring 
er tegnet, gjelder ansvarsforsikringen kun 
skader som rammer fører og passasjerer i 
motorvognen. Haikere er unntatt.
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5.3 Hva forsikringen omfatter

Arbeidsmaskin og snøscooter
Forsikringen gjelder i Norden.
 

Når det fremgår av forsikringsbeviset omfatter 
forsikringen:

Ansvarsforsikring
Forsikringen dekker skade det forsikrede 
kjøretøy med tilhenger forvolder og dekker:

• Erstatningsansvar etter skadestedets 
lovgivning for bilansvar.

• Ulykkesforsikring for fører og passasjer 
er inkludert for personbil. For motorvogn 
med tillatt totalvekt over 3500 kg gjelder 
førerulykke. For passasjerulykke for storbil 
eller motorsykkel/snøscooter må særskilt 
avtale inngås.
Haikere omfattes ikke av ulykkesforsikringen.
Forsikringen omfatter ulykkesskade 
som medfører livsvarig invaliditet eller 
dødsfall som rammer den forsikrede 
når vedkommende befinner seg i/på 
motorvognen. Er motorvognen den direkte 
årsak til skaden, svarer Selskapet også for 
ulykkesskade som rammer den forsikrede 
når vedkommende befinner seg utenfor 
denne.
Forsikringssummene er:

• NOK 200 000 ved fullstendig varig 
medisinsk invaliditet. Ved delvis invaliditet 
tilsvarende mindre etter invaliditetsgrad.

• NOK 50 000 ved død, begrenset til 
NOK 3 000 dersom den forsikrede, da 
vedkommende døde, verken hadde ektefelle 
eller barn.

Demonstrasjonskjøretøy og 
prøvenummer
Forsikringen gjelder kun i Norge.

Vognskadeforsikring 
Vognskadeforsikring er felles betegnelse 
for brann-, tyveri-, glass-, rednings- og 
kaskoforsikring.

Vognskadeforsikringen dekker skade på eller 
tap av:

• Selve motorvognen som angitt i 
forsikringsbeviset slik den ble levert fra 
fabrikk, med firma/reklametekst med inntil 
NOK 80 000. Spesiallakk dekkes ikke.

• For campingbil/-vogn dekkes også fast 
montert innredning.

• Vedlikeholdsutstyr, kjetting og stropper 
dekkes med NOK 20 000.

• Ekstra dekk og felger i standard utførelse 
tilsvarende det antall hjul motorvognen er 
utstyrt med.

• Fast montert utstyr med inntil NOK 20 000.
Annen sum kan avtales.

• Fortelt til campingbil/-vogn av duk eller tre.
• Når forsikret campingvogn på fast plass blir 

fjernet og fortelt av tre blir stående, er dette 
bare dekket mot brann. Det samme gjelder 
demontert og lagret tretelt.

• Penger, mobiltelefon, verdipapirer, 
antikviteter, smykker, vin og brennevin er 
unntatt.

• Løsøre i motorkjøretøy dekkes med NOK 
5 000 i personbil og med NOK 15 000 i 
storbil. Mobiltelefon og datautstyr dekkes 
ikke.

5.2.4
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• Når vognskadedekning er tegnet, 

erstatter Selskapet rimelige utgifter til 
transport av motorvogn som ikke er 
kjørbar fra skadestedet til nærmeste 
reparasjonsverksted.

• Ved utskifting av ruter og glassreparasjoner 
er det kun leverandører godkjent av 
Selskapet som kan benyttes, med mindre 
annet er avtalt med Selskapet.

Rettshjelpforsikring
Denne dekningen gjelder kun for personlig 
eier og bruker av personbil, campingbil/-vogn, 
moped/motorsykkel og snøscooter.
Under denne dekningen svarer Selskapet for 
utgifter til juridisk bistand og til retten når 
sikrede er part i tvist i egenskap av personlig 
eier eller fører av den forsikrede motorvognen.

Selges motorvognen og forsikringen faller bort, 
dekkes også tvist når sikrede er part
i egenskap av selger. Faller forsikringen 
bort på grunn av totalskade, omfatter 
rettshjelpdekningen også tvist i forbindelse 
med denne skaden.

Utgifter Selskapet dekker
Utgifter til  rettsbehandling: Selskapet dekker 
nødvendige utgifter til advokat, registrert 
rettshjelper (jf. Domstolloven §218,2.ledd, nr. 1), 
retten, sakkyndige og vitner, når sikrede er part 
i tvist som går inn under forsikringsavtalen.
Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av 
retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er 
godkjent av Selskapet.

Utgifter til vitner dekkes bare ved 
hovedforhandling og bevisopptak. Idømte 
saksomkostninger dekkes ikke.
Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. 
Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk 
av andre rettsmidler.

Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. 
Likevel dekkes slike saksomkostninger når 
sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er 
søkegod.

Rettshjelputgifter for juridiske personer som 
selskaper, dødsbo, borettslag, andelslag, 
stiftelser o.l., dekkes ikke - herunder tvist 
hvor nevnte juridiske personer representerer 
sikrede.

Saksomkostninger ved forlik:
Inngås forlik ved at sikredes krav i det 
vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede 
ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, 
må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra 
Selskapet dersom det skal avtales i forliket
at hver av partene skal bære sine egne 
omkostninger. Uten slik godkjennelse fra 
Selskapet går tilkjente saksomkostninger 
i dommen eller i forliket til fratrekk i 
erstatningen.

Hvilke domstoler tvisten må høre inn under: 
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved 
norsk domstol, med mindre det er i strid med 
ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, 
eller det er gjort annen avtale. Tvisten må 
høre inn under de alminnelige domstoler, 
jf. Domstolloven § 1, og ha oppstått mens 
forsikringen var i kraft.

Ved tvist som etter lov eller avtale skal føres 
for Voldgiftsretten, dekkes utgifter til juridisk 
bistand, samt utgifter til rettsgebyr i den 
utstrekning dette ville vært dekket for de 
alminnelige domstoler.

Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft: 
Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede 
ved forsikringens ikrafttreden var kjent med 
det som senere ble tvistegrunnlag, og forstod 
eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå.
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Forsikringssum og egenandel
Den samlede erstatning ved hver tvist er 
begrenset til NOK 200 000 selv om det er 
flere parter på samme side. Dette gjelder 
også om partene har rettshjelpsforsikring i 
forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har 
rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett 
eller flere selskaper.

Selskapets ansvar er under enhver 
omstendighet begrenset til den antatte 
økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, 
dersom utgiftene ikke er godkjent av Selskapet 
på forhånd.

Egenandelen er NOK 4 000 med tillegg av 20 
% av det overskytende.

Det trekkes bare en egenandel for hver tvist, 
selv om det er flere parter på samme side.

Selskapet dekker ikke utgifter ved 
Tvist som har sammenheng med sikredes yrke 
eller erverv.

Tvist som alene hører inn under 
namsmyndighetene jf. tvangsl. § 2-1

Tvist som har sammenheng med separasjon, 
skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, 
farskap, arv, krav om omstøtelse av
gave, underholdsbidrag, bodeling, 
oppløsing av det økonomiske fellesskap 
etablert av samboende og oppløsing av 
husstandsfellesskap samt skiftesaker

Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor 
fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak 
og sak som gjelder konkurs eller 
akkordforhandling dersom sikrede er
konkurs- eller akkordskyldner.

Straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav 
i slike saker når sikrede er mistenkt, siktet eller 
saksøkt.

Tvist om erstatning etter Skadeerstatningsloven 
§ 3-3  (visse personlige krenkinger) og § 3-6 
(ærekrenking og krenking av privatlivets fred)

Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. 
Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den 
administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I 
tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt 
under forvaltningsbehandlingen, unntatt fra 
dekning.

Tvist som har sin årsak i en bevisst ulovlig 
handling fra sikredes side.

Skadeoppgjør
Vil sikrede søke erstatning under 
rettshjelpsdekningen, må Selskapet underrettes 
snarest mulig og senest ett år etter at advokat 
er engasjert.

Underretningen skal skje skriftlig. Dersom 
advokat benyttes under den offentlige 
forvaltningsbehandling eller for særdomstol, 
regnes fristen for melding til Selskapet
fra det tidspunkt hvor den offentlige 
forvaltningsbehandling er fullt utnyttet eller 
saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

Sikrede velger selv en advokat som etter sakens 
art og sikredes bosted passer for oppdraget.

Sikrede plikter å begrense utgiftene til 
rettshjelp mest mulig, og bærer selv 
omkostninger forårsaket uten rimelig 
grunn. Etter saksanlegg er Selskapets 
ansvar begrenset til de utgifter som etter 
rettens skjønn var nødvendig for å få saken 
gjennomført.

5.3.3.2
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Er det flere parter på samme side med 
likeartede interesser, kan Selskapet kreve at 
disse benytter samme juridiske og tekniske 
bistand.

Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om 
omfanget av de utgifter som kreves dekket 
under forsikringen. Sikrede skal informere 
Selskapet om hvilke utgifter som er påløpt 
under eventuell behandling i særdomstol, eller 
under eventuell forvaltningsbehandling av klage 
på offentlig forvaltningsvedtak.

Ved krav om oppgjør har Selskapet den samme 
rett som sikrede til å få dokumentert hvordan 
advokaten har beregnet sitt salær.

Før endelig oppgjør foretas, kan Selskapet 
kreve dokumentasjon for at egenandel er 
betalt.

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan 
forelegges Den Norske Advokatforening.

I Avtalevilkåret er det nærmere angitt hvilke 
skader som erstattes og hvilke unntak som 
gjelder. Her er medtatt generelle unntak som 
gjelder all motorvognforsikring.

Generelle unntak
Handlinger og unnlatelser for den som med 
sikredes samtykke er ansvarlig for bilen, får 
samme virkning for sikredes rettigheter som 
om handlingen eller unnlatelsen var foretatt av 
sikrede selv
Forsikringen dekker ikke:

Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt 
av en person som ikke har lovlig
førerkort eller er påvirket av berusende eller 
bedøvende midler, og eier eller den som er 
ansvarlig for motorvognen visste eller burde 
vite det. Selskapet svarer likevel for lovlig 
øvelseskjøring.

Skade på motorvognen som sikrede eller 
den som er ansvarlig for motorvognen har 
voldt forsettlig. Er skaden voldt ved grov 
uaktsomhet, avgjøres det under hensyn til 

skyldgraden og omstendighetene for øvrig 
om Selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor 
meget.

Skader som oppstår som følge av kjøring på 
banelignende områder eller terrengkjøring i 
forbindelse med deltagelse i eller trening til 
hastighetsløp eller fartsprøver.

Skade som oppstår når motorvognen er 
rekvirert av offentlig myndighet.

Skade på motorvognen forårsaket av det 
gods som befordres med denne med mindre 
skaden er oppstått som følge av en annen 
erstatningsmessig vognskade.

Skade ved brudd på grunn av materialsvikt, 
konstruksjonsfeil, frost, slitasje som er en 
naturlig følge av ordinær bruk, eller annen 
gradvis forringelse.

Skade som importør, selger eller reparatør er 
ansvarlig for. Fører sikredes krav ikke fram
og skaden ellers er erstatningsmessig, dekker
Selskapet likevel skaden.

5.4.1

5.4.1.1

5.4.1.2

5.4.1.3

5.4.1.4

5.4.1.5
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5.4.1.7

5.4  Hvilke skader som erstattes og hvilke unntak som gjelder
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Verdiforringelse.

Utgifter til foreløpig reparasjon, 
overtidsbetaling, forbedringer og forandringer i 
forbindelse med reparasjon.

Uten særskilt avtale svarer Selskapet ikke for 
skade som oppstår under ervervsmessig utleie 
av motorvognen.

Forbehold om å sette ned erstatningen 
ved endring av risiko.

Forsikringstaker skal straks underrette 
Selskapet dersom det foretas endringer av 
motorvognens spesifikasjoner som gjør at 
motorvognen blir lik eller tilnærmet lik en 
motorvogn med høyere modellbetegnelse.

Unnlater forsikringstaker å gi melding om
forhold nevnt i pkt. 5.4.2.1 beregnes Selskapets 
ansvar med et beløp som svarer til forholdet 
mellom den premie som faktisk er beregnet og 
den som skulle vært beregnet. Ved utbetaling 
til tredjemann etter ansvarsforsikringen, pkt. 
5.3.1, har Selskapet tilsvarende regressrett 
overfor forsikringstakeren dersom 
vedkommende
har unnlatt å melde forhold nevnt under pkt.
5.4.2.1 og 2 til Selskapet.

Forsikringsverdi
Forsikringsverdien settes til hva det vil koste å 
anskaffe og omregistrere tilsvarende eller i det 
vesentlige tilsvarende brukt kjøretøy i samme 
stand og av samme årgang, modell og type
på skadedagen. Forsikringssummen er ikke et 
bevis for forsikringsverdien.

Regress
Har Selskapet i henhold til Lov om bilansvar, 
trafikktrygderklæringen eller etter pkt.
5.1.1 og 5.1.2, betalt erstatning som Selskapet 
etter forsikringsvilkårene ikke svarer  for, kan
Selskapet kreve beløpet fra forsikringstakeren
eller person som kan identifiseres med 
forsikringstakeren.

Premie ikke betalt
Ved manglende premiebetaling opphører 
Selskapets ansvar og erstatning bortfaller. 
Erstatning etter ansvarsforsikringen, pkt.
3.1 til forsikringstaker eller person som kan 
identifiseres med forsikringstaker,
bortfaller også. Pliktig erstatning til tredjemann 
etter trafikkforsikringen, pkt. 3.1, kan kreves 
tilbakebetalt av forsikringstakeren eller av den
som kan identifiseres med forsikringstakeren.

Protectors rett til å motregne i 
erstatningen
I en erstatning som tilfaller forsikringstakeren, 
har Selskapet rett til å motregne med forfalt 
premie fra samme eller andre forsikringsforhold 
med Selskapet, jf. fal. § 8-3.

I erstatning som tilfaller en medforsikret 
tredjeperson eller skadelidt under en 
ansvarsforsikring, kan Selskapet motregne 
med premie fra samme forsikringsforhold 
som er forfalt i løpet av de siste to år før 
erstatningsutbetalingen, jf. fal. § 8-3.

Forsikringssum
Forsikringssum kan inngå som grunnlag for 
premieberegningen.

5.4.1.8

5.4.1.9

5.4.1.10

5.4.2

5.4.2.1

5.4.2.2

5.5.1

5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.5.2

5.5 Forsikringssum og -verdi
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Detaljerte oppgjørsregler for de forskjellige 
kjøretøykategorier fremgår av det enkelte 
Avtalevilkår.

Skademelding
Skaden skal meldes til Selskapet uten  ugrunnet 
opphold. Ved skade skal sikrede gi Selskapet
de opplysninger og dokumenter som er 
tilgjengelige for sikrede, og som Selskapet 
trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale 
erstatningen.

Skademeldingen skal inneholde 
foretaksnummer, skadedato, fører av kjøretøyet 
på skadetidspunktet og en beskrivelse av 
hendelsen.

Følgende skader meldes til politiet: brann, 
innbrudd, tyveri og hærverk. Selskapet kan 
kreve at også andre skader meldes til politiet.

Skader meldes inn på www.protectorforsikring.
no

Skjønn
Fastsettelse av erstatningsgrunnlaget og 
verdier, og spørsmål i forbindelse med 
beregning av avbruddstap, avgjøres ved 
skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever det. 
Bestemmelsene om skjønn i pkt. 5.7 Generelle 
forsikringsvilkår legges til grunn.

Voldgift
Hvis en tvist vedrørende forsikringsforholdet 
ikke blir løst, kan tvisten avgjøres med bindende 
virkning for begge parter ved voldgift.

Gjenstander som kommer til rette 
Selskapet har rett til å overta en skadet ting når 
det er utbetalt erstatning for totaltap. Kommer 
en ting til rette etter at erstatning  er utbetalt, 
har sikrede rett til å beholde tingen mot å 
tilbakebetale erstatningen.

Utbetaling av erstatning
• Erstatning utbetales i takt med reparasjon/ 

gjenanskaffelse. Utlegg for merverdiavgift 
refunderes når betalt regning fremlegges 
hvis skadelidte ikke har fradragsrett.

• Uten reparasjon/gjenanskaffelse er 
utbetaling av erstatning betinget av 
samtykke fra eventuelle panthavere. 
Erstatningen forfaller til betaling straks det 
er bestemt at tingen ikke skal repareres/
gjenanskaffes og øvrige, nødvendige 
opplysninger foreligger.

• Annen erstatning utbetales når utgiftene er 
påløpt.
Selskapet kan avgjøre om skaden skal 
erstattes ved

• kontantoppgjør
• reparasjon
• gjenanskaffelse, eller
• at Selskapet fremskaffer tilsvarende, 

eller i det vesentlige tilsvarende ting.
• Ved kontantoppgjør kan erstatningen 

ikke overstige det Selskapet hadde 
måtte betale for reparasjon eller 
gjenanskaffelse.

• Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har 
Selskapet rett til å bestemme hvilken 
reparatør eller leverandør som skal 
benyttes.

Erstatning for prisstigning 
Erstatning for prisstigning utbetales når 
reparasjon/gjenanskaffelse er fullført.

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5
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5.6 Hvordan skaden behandles
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Merverdiavgift
Dersom forsikringstager ikke har fradragsrett 
for merverdiavgift refunderes dokumenterte 
utgifter som er påløpt ved utbedring av skaden.

Forhold til panthaver, konkursbo, nye 
eiere o.l.
Overfor panthaver, konkursbo, leasingselskap, 
utleiefirma o.l. er Selskapets ansvar begrenset 
til det laveste av følgende beløp:

• nedgangen i tingenes omsetningsverdi som 
følge av skaden, og

• vedkommendes økonomiske interesse i 
tingen på skadetidspunktet

 

Generelle forsikringsvilkår gjelder i den 
utstrekning de ikke er fraveket i avtalevilkåret 
eller forsikringsbeviset.

Særlige begrensninger i Selskapets 
erstatningsplikt.
Selskapet svarer ikke for tap eller skade og 
økning i tap eller skade, som direkte eller 
indirekte er forårsaket av, står i sammenheng 
med eller skyldes:

• atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, 
kjernebrennstoff, radioaktiv stråling/avfall, 
bruk av raketter eller farlig spredning av 
biologiske eller kjemiske substanser.

• radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig 
egenskap ved kjerneladede sprenglegemer.

• krig eller krigslignende handlinger, uansett 
om krig er erklært eller ikke, opprør eller 
lignende alvorlig forstyrrelse av den 
offentlige orden samt streik eller lock-out.

• jordskjelv eller vulkanske utbrudd.
• politiske handlinger ved nasjonale eller 

For panthaver betyr “tingen” i denne 
sammenheng panteobjektet i sin helhet.
Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor 
uten hensyn til om konkursen ble åpnet før 
eller etter at skaden inntraff.

Overfor andre nye eiere, etter at skaden 
inntraff, enn eierens ektefelle, samboer eller 
livsarving, inntrer Selskapet i panthavers rett i 
den utstrekning Selskapet betaler erstatning til 
panthaver.

Selskapets overtakelse av panterett 
Er Selskapet ansvarlig overfor panthaver, 
men ikke overfor eieren, inntrer Selskapet i 
panthavers rett i den utstrekning Selskapet 
betaler erstatning til panthaver.

lokale myndigheter, så som inndragelse, 
ekspropriasjon, nasjonalisering, rekvisisjon 
og lignende, samt beslag eller ødeleggelse 
ved karantene- eller tollbestemmelser.

• brudd på internasjonal lovgivning. Selskapet 
vil ikke under noen omstendighet yte 
erstatning, dekning eller andre ytelser som 
kan medføre at Selskapet handler i konflikt 
med de til enhver tid gjeldende sanksjoner, 
restriksjoner eller forbud iverksatt av FN, 
EU, Storbritannia eller USA.

Begrenset utvidelse av Selskapets 
erstatningsplikt

• Skade som skyldes terrorhandlinger dekkes i 
samsvar med følgende bestemmelser:

Med terrorhandling forstås en skadevoldende 
handling som fremstår å ha hatt til hensikt 
å forårsake alvorlig person- eller tingskade 
eller annet betydelig tap for å øve innflytelse 
på politiske, religiøse eller andre ideologiske 
organer eller for å

5.6.7

5.6.8

5.7.1

5.6.9

5.7.2

5.7 Generelle forsikringsvilkår
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fremkalle frykt i befolkningen. Handlinger som 
er omfattet av straffeloven kapittel 18, eller 
som myndighetene i landet der handlingen fant 
sted har definert som terrorisme, er uansett 
omfattet.

Selskapets samlede ansvar for alle 
erstatningsmessige skadetilfeller som direkte 
eller indirekte skyldes eller står i sammenheng 
med terrorhandling, er begrenset til maksimalt 
NOK 1 milliard ved én og samme hendelse, 
og NOK 1 milliard pr. kalenderår totalt for alle 
hendelser.

Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter 
alle forsikringsavtaler i Selskapet til sammen, 
med unntak for særskilte inngåtte avtaler om 
dekning av skader eller tap som skyldes terror.

Med én og samme hendelse forstås alle 
skadetilfeller Selskapet er forsikringsgiver 
for, som inntrer innenfor et tidsrom av 72 
timer regnet fra første skadetilfelle, og som 
direkte eller indirekte skyldes eller står i 
sammenheng med terrorhandling. Overstiges 
sumbegrensningen per hendelse, vil alle 
erstatningene bli redusert forholdsmessig.

Skade på følgende dekkes ikke:
a)  Avbrudd i fremmed virksomhet
b)  Avbrudd uten fysisk skade på 
forsikringstakers område
c)  Objekter/interesser utenfor Norden
d)  Lokasjoner/ interesser med samlede 
verdier på mer enn EUR 3,5 milliarder.

 

Skjønn
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold 
til forsikringsvilkårene, gjelder følgende 
bestemmelser om fremgangsmåten:

• Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede 
personer. Hver av partene velger én 
skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker 
det, kan han eller hun velge særskilt 
skjønnsmann for bestemte ting – ved 
avbruddstap for bestemte spørsmål.

• Har den ene av partene skriftlig underrettet 
den annen om sitt valg, plikter denne 
innen én uke etter at han eller hun har 
mottatt underretningen å gi meddelelse 
om hvem han eller hun velger. Før skjønnet 
velger de to skjønnsmenn én oppmann. 
Hvis noen av partene forlanger det, skal 
denne være bosatt utenfor partenes 
hjemsted og utenfor den kommune hvorfor 
sikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av 
partene å velge skjønnsmann, oppnevnes 
denne på hans eller hennes vegne av 
tingretten i den rettskrets hvor skjønnet 
foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige 
om oppmann, oppnevnes denne på samme 
måte.

• Skjønnsmennene plikter å innhente de 
opplysninger og foreta de undersøkelser 
som de anser nødvendige. De plikter 
å avgi sitt skjønn på grunnlag av 
forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn 
foretar verdsettelsen – besvarer 
spørsmålene ved avbruddstap - uten at 
oppmannen tilkalles.

5.7.3
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Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som 
etter de samme regler avgir sitt skjønn 
over de punkter som skjønnsmennene er 
uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes 
erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. 
Erstatning skal dog ikke ligge utenfor de 
grenser som de to skjønnsmenns ansettelser 
vil medføre.

• Partene betaler hver sin skjønnsmann. 
Honorar til oppmannen og mulige andre 
omkostninger ved skjønnet bæres av 
partene med én halvdel hver. Skjønnets 
verdsettelser er bindende for begge parter.

Selskapets renteplikt
Sikrede har krav på renter overensstemmende 
med reglene i fal. § 8-4.

Følgene av svik
Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, 
mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet 
etter denne og andre forsikringsavtaler i 
anledning samme hendelse, og Selskapet
kan si opp enhver forsikringsavtale med 
forsikringstakeren / sikrede, jf. fal. §§ 4-2, 4-3, 
8-1, jf. også pkt. 5.7.8 og 5.7.14.

Foreldelse
Selskapet er fri for ansvar hvis
• sikrede ikke har meddelt kravet til 
Selskapet senest innen ett år etter at sikrede 
fikk kunnskap om de forhold som begrunner 
det, jf. fal. § 8-5.
• sikrede ikke har anlagt sak eller krevd 
nemndbehandling innen seks måneder etter at 
sikrede fikk skriftlig melding om at Selskapet 
ikke anser seg ansvarlig og det samtidig er 
minnet ham eller henne om fristen, dens 
lengde og følgen av at den oversittes, jf. fal. §§ 
8-5 og 20-1.

Har sikrede oversittet fristen for å gi melding 
om forsikringstilfellet til Selskapet, jf. fal. § 8-5,

har Selskapet rett til regress mot sikrede i de 
tilfellene hvor Selskapet har utbetalt erstatning 
direkte til skadelidte.

Kan sikrede forlange at en tredjemann 
erstatter tapet, trer Selskapet ved utbetaling av 
erstatning inn i sikredes rett mot tredjemann.

Sikredes krav foreldes også etter 
bestemmelsene i fal. § 8-6.

Oppsigelse

Forsikringstakerens rett til oppsigelse 
Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp en 
skadeforsikring dersom:

a)  forsikringsbehovet faller bort, eller
b)  det foreligger andre særlige grunner, 
eller
c)  for flytting av forsikringen til et annet 
selskap

Forsikringstaker skal varsle Selskapet med en 
frist på minst én måned. Ved flytting skal det i 
varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen 
flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se 
fal. § 3-6.

En kollektiv skadeforsikring kan i 
forsikringstiden ikke sies opp for flytting til et 
annet selskap, se fal. § 3-6 tredje ledd.

Dersom forsikringstaker driver stor 
næringsvirksomhet, kan forsikringen ikke 
flyttes til et annet selskap i forsikringstiden. 
Det samme gjelder dersom forsikringstakers 
næringsvirksomhet hovedsakelig foregår i 
utlandet, se fal. § 1-3.
Med stor næringsvirksomhet menes foretak 
som oppfyller minst to av følgende vilkår:

a)  har mer enn 250 ansatte,
b)  har en salgsinntekt på minst 100 millioner 
kroner ifølge siste årsregnskap,
c)  har eiendeler ifølge siste balanse på minst 
50 millioner kroner.

5.7.4

5.7.5

5.7.6

5.7.7

1.
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Selskapets rett til oppsigelse og opphør 
ved eierskifte
Selskapet kan i forsikringstiden si opp en 
løpende forsikring i samsvar med reglene i fal.
§ 3-7:

a)  med 14 dagers varsel dersom det er gitt 
uriktige eller ufullstendige opplysninger om 
risikoen, se fal. § 4-3
b)  med øyeblikkelig virkning dersom det 
svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige 
opplysninger om risikoen, se fal. § 4-3
c)  med 1 ukes varsel dersom det foreligger 
svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se fal.
§ 8-1
d)  med 2 måneders varsel dersom sikrede 
eller noen som kan identifiseres med 
sikrede, har fremsatt trusler mot ansatte i 
Selskapet
e)  med 2 måneders varsel dersom sikrede 
tilbakekaller forsikringsmeglers fullmakt, så 
fremt ny meglerfullmakt ikke blir gitt
f)  med 2 måneders varsel dersom det 
foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter 
eller andre ansvarsbegrensende 
forutsetninger
g)  med 2 måneders varsel dersom bruken 
av forsikringsgjenstanden eller sikredes 
virksomhet endres på en måte som 
innebærer at Selskapet ikke ville overtatt 
forsikringen om det nye forholdet hadde 
foreligget på tegningstidspunktet
h)  med 2 måneders varsel dersom 
sikrede gjentatte ganger misligholder 
premiebetaling, jf. fal. § 5-2.

I stedet for fal. § 7-2  gjelder: Skifter den 
ting forsikringen er knyttet til eier, faller 
forsikringen bort. Selskapet svarer likevel for 
forsikringstilfeller som inntrer inntil fjorten 
dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller 
uansett når den nye eier har tegnet forsikring.
 

Fornyelse av  forsikringen
Forsikring som gjelder for en tid av minst ett 
år, fornyes automatisk for ett år av gangen, jf. 
fal. § 3-2, hvis ikke forsikringstakeren innen 
forsikringstidens utløp varsler Selskapet om at 
forsikringen ikke ønskes fornyet, jf. fal. § 3-4.

Hvis Selskapet ønsker å avbryte 
forsikringsforholdet, av særlige grunner 
som gjør dette rimelig, må Selskapet varsle 
forsikringstakeren skriftlig 2 måneder før 
utløpet av forsikringstiden, jf. fal. § 3-5.

Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie, 
jf. fal. § 3-3. Endringene blir gjeldende fra 
fornyelsesdag.

Overtredelse av sikkerhetsforskrift
I forsikringsbeviset kan det være vist til 
sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsforskrifter er 
enten inntatt i avtalevilkåret, eller følger som 
særskilt vedlegg.

Den som ved handling eller unnlatelse 
forsømmer å overholde eller å påse 
overholdelse av sikkerhetsforskrifter, kan helt 
eller delvis miste retten til erstatning, jf. fal. § 
4-8 eller § 13-9.

Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning 
helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes 
handlinger eller unnlatelser får tilsvarende 
anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra 
personer som nevnt i fal. § 4-11 annet ledd.

Det samme gjelder om forsømmelsen med å 
overholde eller påse overholdelse av
sikkerhetsforskriften er gjort av personer 
som utfører arbeid av ledende art eller av 
andre som har særlig selvstendig stilling 
innen virksomheten, samt arbeidsledere som i 
arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.

2. 5.7.8

5.7.9



Side 13 av 15
Gjelder fra 01.01.2023
Erstatter 01.01.2022

FELLES FORSIKRINGSVILKÅR P 600 MOTORVOGN
Identifikasjon
For så vidt gjelder handlinger eller 
unnlatelser vedrørende sikredes plikter 
etter forsikringsavtaleloven pkt. 4, får slike 
handlinger eller unnlatelser fra personer i 
sikredes organisasjon som utfører arbeid av 
ledende art eller av andre som har særlig 
selvstendig stilling innen virksomheten, 
handlingen eller unnlatelsen var foretatt av 
sikrede selv.

Lovlige interesser
Forsikringen omfatter kun lovlige interesser 
som kan verdsettes i penger.

Gjenstander anskaffet i utlandet og ført inn 
til Norge uten tolldeklarasjon til en verdi som 
overstiger grensen for tollfri innførsel, er i sin 
helhet unntatt fra Selskapets  erstatningsplikt. 
Tilsvarende gjelder for gjenstander anskaffet 
i utlandet hvor det er utført tjenester eller 
reparasjoner i tilknytning til gjenstanden.

Ved innførsel av flere gjenstander erstatter 
Selskapet de gjenstander som har en samlet 
verdi under grensen for tollfri innførsel.
Grensene for tollfri innførsel følger av det som 
til enhver tid er fastsatt i lov av 21. desember 
2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) 
med tilhørende forskrifter.

Forsikringen omfatter heller ikke interesser 
som rammes av lov av 20. mai 2005 nr. 28 om 
straff (straffeloven) sine bestemmelser om 
hvitvasking.

Vinningsforbud
Forsikring skal ikke føre til vinning, men skal 
erstatte det tap som er lidt innenfor rammen av 
forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet 
bevis for tingens eller interessens verdi.

Forsikringsavtalens varighet og 
beregning av premie
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er 
vedtatt av partene, eller fra og med en senere 
avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl.
24.00 siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende 
gjelder for senere fornyelser. Det er en 
forutsetning at premien blir betalt innen den tid 
som fremgår av betalingsvarselet.

Dersom betalingsfristen ved andre gangs varsel 
ikke overholdes, opphører avtalen helt eller 
delvis på grunn av manglende betaling jf. fal. § 
5-2. Selskapet har i slike tilfeller krav på premie 
for inntil 60 dager utover den tid selskapet har 
vært i ansvar. Avtalen, eller de deler av avtalen 
som kravet gjelder, blir annullert.

Hvis det er en forutsetning at premien skal 
være betalt før Selskapets ansvar begynner 
å løpe, jf. fal. § 5-1, fremgår dette av 
forsikringsbeviset for den enkelte dekning.
Tilsvarende gjelder ved terminvise og avtalte 
utvidelser eller endring av forsikringsdekningen.

Opphører Selskapets ansvar i forsikringstiden, 
har forsikringstaker krav på å få tilbakebetalt 
premie. Premien som skal godskrives 
forsikringstakeren, skal utgjøre en 
forholdsmessig andel av premien som den 
gjenstående forsikringstiden utgjør i antall 
hele måneder i forhold til den samlede 
forsikringstiden, jf. fal. § 3-9.

Ved terminvis premiebetaling beregnes et 
termintillegg.

Opplysning ved tegning 
Forsikringstaker og forsikrede skal gi riktige og 
fullstendige svar på selskapets spørsmål.
Det skal også opplyses om særlige forhold  
som de må forstå er av vesentlig betydning for 
Selskapets vurdering av risikoen, jf. fal. § 4-1.

5.7.10

5.7.11

5.7.12

5.7.13

5.7.14
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Dersom de opplysninger om risikoen som 
forsikringstakeren eller noen på
forsikringstakerens vegne har gitt ved tegning 
av forsikringen, er uriktige eller ufullstendige 
på noe vesentlig punkt, kan Selskapet si opp 
forsikringen med 14 dagers varsel, jf. fal. § 4-3.

Valuta
Premiebeløp, forsikringssummer og 
erstatninger med videre som springer ut av 
forsikringsavtalen, regnes i norske kroner 
(NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller 
forsikringsbevis.

Garantiordning for skadeforsikring
Selskapet er medlem av garantiordningen 
for skadeforsikring, se lov om banksikring av 
12. juni 1996 nr. 75 kap. 2a og forskrift om 
garantiordning for skadeforsikring av 22. 
desember 2006 nr. 1617. Ordningen skal være 
en trygghet for sikrede dersom Selskapet ikke 
kan betale det de plikter i henhold til inngåtte 
skadeforsikringsavtaler.

Garantiordningen dekker opptil 90 prosent av 
hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som 
gjelder bolig og tvungen  ansvarsforsikring skal 
likevel dekkes med 100 prosent.
Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav 
utover kr. 20 millioner for hvert krav, for hver 
sikret og for hvert skadetilfelle.

Garantiordningen dekker blant annet ikke 
kredittforsikring, livsforsikringer,
energiforsikringer og luftfartsforsikringer. 
Videre dekkes ikke sjøforsikring, unntatt 
når forsikringen gjelder skip som ikke er 
registreringspliktige i henhold til lov om 
sjøfarten (sjøloven) av 24. juni 1994 nr. 39
§ 11 annet ledd, eller fiskefartøyer opp til  
og med 50 bruttotonn som er registrert i 
Skipsregisteret, jf. sjøloven § 11 første ledd,
første punktum.

Garantiordningen dekker ikke 
næringslivsforsikringer, når forsikringen gjelder 
foretak som ved avtaleinngåelsen eller senere 
fornyelser oppfyller minst to av følgende vilkår:

a)  har flere enn 250 ansatte
b)  har en omsetning på minst kr. 100 
millioner ifølge siste årsoppgjør, eller
c)  har eiendeler ifølge siste balanse på minst 
kr. 50 millioner

For nærmere detaljer henvises det til 
ovennevnte lov og forskrift.

Forsikringsselskapenes sentrale register 
– FOSS og ROSS

Forsikringsselskapenes sentrale 
skaderegister
Alle skader som meldes et forsikringsselskap 
kan registreres i Forsikringsselskapenes sentrale 
skaderegister (FOSS). Når et forsikringsselskap 
melder en skade til registeret, får Selskapet 
oversikt over alle skader som tidligere er meldt 
på samme kunde,
inkludert skader i andre forsikringsselskap. 
Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre 
enn forsikringsselskapene og kan kun hentes 
ut i forbindelse med registrering av skade. Det 
lagres ingen dokumenter i registeret.

Registrerte skader slettes etter 10 år. Den 
forsikrede har rett til innsyn i registret.
Forsikringstaker har innsynsrett i registeret 
etter personopplysningslovens § 18. Dersom 
slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning 
sendes Selskapet eller Finansnæringens 
Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.

FOSS gjelder ikke for næringsforsikring.
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FELLES FORSIKRINGSVILKÅR P 600 MOTORVOGN
Behandling av personopplysninger 
Selskapet behandler personopplysninger 
i overenstemmelse med gjeldende 
personvernregelverk.

Personopplysninger er opplysninger som kan 
knyttes til en identifisert eller identifiserbar 
fysisk person som for eksempel navn, adresse, 
fødselsnummer, e-postadresse og/ eller 
bilnummer. Slike opplysninger kan være 
nødvendig for oss å behandle for at vi skal 
kunne betjene deg som kunde i forbindelse 
med opprettelse og administrering av 
forsikringsordninger.

Vi vil ikke utlevere personopplysninger om deg 
til andre uten at dette er uttrykkelig fastsatt lov 
eller vi i forkant av utleveringen har innhentet 
samtykke fra deg. Personopplysninger og andre 
opplysninger om forsikringsforholdet
vil bli utlevert til offentlige myndigheter 
(Skatteetaten, Arbeids- og Velferdsetaten 
(NAV), politiet eller andre etater) når dette 
følger av lovbestemt opplysnings- eller 
utleveringsplikt.

Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger 
enn nødvendig. Personopplysningene dine vil 
derfor slettes umiddelbart behandlingsformålet 
opphører.

Dersom vi behandler personopplysninger 
om deg har du visse rettigheter hva gjelder 
blant annet rett til innsyn, retting av uriktige 
personopplysninger, sletting av
personopplysninger og dataportabilitet. Ønsker 
du mer informasjon om dine rettigheter se 
personvernerklæring på vår hjemmeside www.
protectorforsikring.no

Ønsker du å innfri dine rettigheter som 
registrert, eller har spørsmål vedrørende vår 
behandling av personopplysninger kan du 
kontakte vårt personvernombud ved å sende 
en e-post til dpo@protectorforsikring.no

Klageadgang
Ved tvist om forsikringsavtalen eller oppgjøret 
har du rett til å klage på vår behandling og 
beslutning i en sak. Ønsker du å benytte deg 
av denne rettigheten ber vi deg kontakte 
Selskapet via post eller e-post:
Protector Forsikring Postboks 1351 Vika
0113 Oslo
E-post: klage@protectorforsikring.no

Du kan også krever nøytral klagebehandling 
i medhold av fal. § 20-1 ved å kontakte 
Finansklagenemda på følgende måte: 
Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
E-post: firmapost@finkn.no
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